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Det forløbne år har været et godt og stabilt år for varmeværket, vinteren
2017-2018 var noget kold, og derfor et større salg af varme end normalt.
Der er produceret 17830 MWH.
Der er solgt 13543 MWH – 700 MWH mere end sidste år.
Det giver et varmetab på 22,97 % - 3% mindre end sidste år. Et godt resultat
og tegn på et godt vedligeholdt ledningsnet.
Halmforbrug 9117 stk. baller eller 5071 tons.
Gennemsnit vægt pr. balle 556 kg.
Fugtighedsprocent 12,8 %
Olieforbrug 743 l
Antal forbrugere 669 - uændret fra sidste år.
Der bliver tilsluttet 2 nye huse netop i disse dage.
Varmeprisen er næste år fastsat til 36 øre pr. KWH – prisen er uændret fra
sidste år.
Der er indberettet 540 MWH i energibesparelse.
Samarbejdsaftalen med Ørsted Vandværk fortsætter uændret.
Vedligeholdelses på ledningsnettet har der ikke været nogle større ting – kun
mindre stikledninger.
Vedligeholdelse på varmecentralen. Der er blevet udskiftet filterposer og en del
blev sandblæst og malet. Men ellers kun alm. vedligeholdelse og små
reparationer.
Med virkning fra 1. august 2018 er der forhandlet ny 5 årige halmkontrakter.
Tre af de tidligere leverandører ønskede ikke at forlænge kontrakten, men tre
andre ville gerne forhøje deres kontrakter til en større mængde. Der kom så til
at mangle 800 tons samt at vi ønsker at forhøje den samlede mængde med
100 tons til total 4800 tons, så 900 tons blev sendt i udbud. Vi fik kun et
tilbud, som blev accepteret, da prisen lå meget tæt på de andre kontrakter.
Den tørre sommer har så bevirket, at nogle leverandører får svært ved at
overholde deres kontrakter, men vi prøver at se til foråret, hvor meget der
kommer til at mangle.
Til sidst skal der lyde en stor tak til de ansatte, revisor Ole Skoubo, samt den
øvrige bestyrelse for godt samarbejde i det forløbne år.

